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INTRODUÇÃO
▪ Primeiros casos de COVID-19 na Guiné-Bissau foram registados a 25 de
março de 2020.
▪ O país decretou estado de emergência o dia 27 março de 2020 ate 28
de Agosto de 2020.
▪ Organizou medidas preventivas, curativas e protocolos na pandemia:
restrição da circulação da população, uso de máscaras obrigatórias,
confinamento estricto e distânciamento social.
▪ Apos este periodo, decretou-se o estado de calamidade, ate Dezembro
de 2020, onde se permitiu a circulação das pessoas ate as 18:00 horas,
continuo a restrição de desplazamiento para as regiões, o
distanciamento social e o uso de máscaras.
▪ Governo designo o alta comisariado para prevenção e implementação
da vacina de Covid 19, com apoio da Gavi, UNICEF, OMS, Banco
mundial, UE, etc
▪ O estado de calamidade mantem-se ate agora: retomaram-se as
atividades nas escolas, igrejas e mezquitas com as devidas restrições
higiénico-sanitárias.
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Implementação e distribuição
da vacina contra COVID-19
1.
2.
3.
4.

Organização comite técnico de trabalho
Preparação do plano de implementação da campanha
Preparação do plano de logistica e Cadeia de Frio
Preparação de guia da formação e material de
comunicação e mobilização comunitaria
5. Formação para técnicos de saúde, supervisores, gestor
de dados, Agentes de Saude Comunitarios e lideres
comunitarios
6. Plano de comunicação e mobilização comunitaria, TV,
radio, etc
7. Gestão de dados
8. Plano de supervisão
9. Plano de monitoria e avaliação
10.Vigilancia Epidemiologica e MAPI
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Logistica da distribuição da vacina contra COVID-19
Preparação do plano de logistica e Cadeia de Frio para conservar
Vacinas
1. Cadeia de frio disponivel no Pais: 198 CdF
1. Solicitude de Cadeia de frio para vacinas com especificações de
tempratura especiais, como a vacina da Pfizer, que precisa de
temperaturas ultrafrias, de 70 graus abaixo de zero.
2. As vacinas de Astrazeneca e Sinovac se mantém na geladeira,
entre temperaturas de 2 a 8 graus e, portanto, pode ser
distribuída utilizando os canais já existentes na GB para outras
vacinas.
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Vacinas contra Covid 19 recebidas no pais
▪ 12.000 doses de vacina AstraZeneca: Doada pela
União Africana
Data: Março de 2021
▪ 4.000 doses Vacina AstraZeneca: Doada por Senegal
Data: Abril 2021
▪ 6.000 doses de vacina Sinovac: doada por Senegal
Data: Abril 2021
▪ 28.800 doses de Astrazeneca: doada por COVAX
Data: Abril de 2021
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Comunicação e mobilização comunitaria
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Campanha de Vacina contra Covid 19
1. Desafio: Organizar preparacao da campanha, formacao, logistica
para 12.000 doses da vacina covid 19 doada pela unioa Africana,
data de caducidade de 1 mes.
2. Foram aplicadas na Capital todas as 12.000 doses
3. Atualmente esta a se formar os tecnicos em 2 novas Direccoes
Regionais de Saude ( Biombo e Bafata e se continuara com a
campanha por 6 dias apos da formacao
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NUMERO DOS ALVOS, DOSES RECEBIDAS

ALVO DIARIO (3.490)

DOSES RECEBIDAS
12.000

ALVO A VACINAR
27.918

VACINADAS
10.191 (85%) FORAM
APLICADAS

VACINADAS
10.191 (37%)

PERDA (14)
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Vigilancia Epidemiologica
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Assistindo as famílias mais vulneráveis da Guiné-Bissau durante a
pandemia COVID-19
Programa de transferências monetárias para atingir 1.587 famílias vulneráveis
em todo o país
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